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Příloha č. 1 

Rada Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše 

 

1) Název: 

 
Rada Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše (dále jen Rada) 

 

2) Složení: 

 Samosprávy, 

 Podnikatelé, 

 hosté Správa KRNAP, MAS (Krkonošský originální produkt), 

 Krkonoše – svazek měst a obcí, oblastní destinační společnost (DMO) pro TO Krkonoše 
 

V Radě je navrženo toto zastoupení aktérů: 

- 5 členů = města, obce, 

- 4 členů = podnikatelé v CR, 

- Hosté Správa KRNAP, MAS 

- 1 aktér = DMO Krkonoše – svazek měst a obcí 

 

3) Cíl činnosti  

Rada je uskupení aktérů (zástupci Fondu cestovního ruchu a spolupracujících partnerů) bez právní 

formy, které bylo ustanoveno na základě rozhodnutí Valné hromady svazku, mezi hlavní činnosti 

patří: 

 

• koordinace záměrů jednotlivých rozvojových aktérů a naplnění vize turistického regionu ve 

smyslu společného destinačního marketingu (podněty pro marketingový plán na daný rok, 

naplňování koncepčních dokumentů, …), 

• rozvoj celokrkonošských turistických produktů,  

• projednání záměrů projektů na podporu cestovního ruchu (podklady pro dotační tituly 

vyhlašované MMR, SFŽP apod.). 

 

4) Jednání Rady 

• Nejvyšším orgánem je zasedání Rady, které svolává Krkonoše – svazek měst a obcí nejméně 

čtyřikrát do roka, dále dle potřeby. 

• Rada rozhoduje především o otázkách v oblasti rozvoje cestovního ruchu (např.  rozvoj 

stávajících turistických produktů a realizace nových.) Doporučuje DMO, pracovním skupinám 

(např. marketingová skupina informačních center, pracovní skupina k rozvoji produktu 

Krkonošská pivní stezka, …) realizaci konkrétních úkolů. Projednává a schvaluje podklady pro 

tvorbu marketingového plánu na další období. 

• Průběh zasedání řídí zástupce DMO Krkonoše – svazek měst a obcí. Zasedání Rady je 

usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. 

• Rada rozhoduje hlasováním, přičemž usnesení je platné v případě, že je přijato více než 
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polovinou přítomných členů. 

• Z jednání se pořizuje zápis, který obdrží každý člen Rady. 

• Výstupy z jednání předkládá zástupce DMO Krkonoše – svazek měst a obcí Radě svazku a Valné 

hromadě svazku. 

 

5) Vznik a zánik členství v Radě 

Členství vzniká na bázi dobrovolnosti a ochoty podílet se na činnosti Rady uvedené v článku 3). 

Členství zaniká dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení jeho dalších aktivit v Radě. Členství také 

zaniká dlouhodobou neúčastí na jednáních Rady (více jak 3x za sebou). 

 
 


